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Informacja prasowa 
 
Data: środa, piątek, 23 czerwca 2017 

 

Roto przejmuje spółkę w Chinach / Przejęcie Union Ltd., dostawcy 

elementów okuć z 450 pracownikami / Inwestycja w ekspansję / Poszerzenie 

kompetencji produkcyjnych / Finansowanie potwierdza stabilność Roto / 

Nowa spółka-córka zachowa niezależność / „Na rzecz wolnego handlu, 

przeciw izolacji rynkowej” 

 

Kolejna firma przyłączona do Grupy Roto 
 
Leinfelden-Echterdingen – (rp) Przejęcie kolejnej firmy ma zapewnić 

Roto Frank AG dalsze utrzymanie kursu ekspansji dywizji Technologii 

okien i drzwi. W tym celu, jak donosi międzynarodowy dostawca 

komponentów dla budownictwa, firma zakupiła Union Ltd., producenta 

działającego na południe od Szanghaju. Przejęcie, które 

najprawdopodobniej dojdzie do skutku w ciągu najbliższych trzech 

miesięcy, poszerzy kompetencje produkcyjne Roto, niezbędne  

w segmencie dopasowanych produktów na rynkach wzrostowych. 

Nowy członek grupy to „renomowany dostawca” komponentów  

i półfabrykatów do okuć drzwiowych i okiennych. 
 

Zdaniem dr Eckharda Keilla zakup tej specjalistycznej, do tej pory 

rodzinnej firmy, opiera się na sprawdzonej relacji biznesowej. Według 

słów prezesa Roto firma Union od lat działa jako dostawca części 

odlewanych ciśnieniowo z cynku i odlewanych z aluminium. Przy tym 

istotnym kryterium było również szerokie spektrum technologii 

stosowanych przez przejmowane przedsiębiorstwo, obejmujące na 

przykład lakierowanie proszkowe oraz różne metody odlewnictwa 

ciśnieniowego i wtryskowego.  
 

Strony zgodziły się pod żadnym pozorem nie ujawniać ceny zakupu. 

Mimo to Michael Stangier, członek zarządu Roto ds. finansowych 

podkreśla, że „sprawną realizację przejęcia zagwarantowała 

niezmiennie silna pozycja finansowa firmy”. Tym samym Grupa Roto, 

z obrotami netto 622 mln euro i zatrudnieniu na poziomie 4,5 tysiąca 
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pracowników w 2016 r., po raz kolejny udokumentowała własną 

stabilność finansową. Wyraźnie widać, że kryterium to odgrywa coraz 

większą rolę w wyborze partnera w branży dla klientów w kraju i 

zagranicą. 
 

Niedługo odpowiedzialność za zarządzanie Union przejmie Roto. 

Mimo to firma w przyszłości pozostanie niezależna i nie zostanie 

włączona w sieć spółek Grupy. Tę decyzję prezes Keill uzasadnia 

„poszanowaniem dotychczasowych klientów nowej spółki-córki Roto”, 

do których należą między innymi konkurenci dostawcy komponentów 

dla budownictwa. Chiński producent ma dla nich pozostać 

„niezawodnym partnerem”.  
 

Ogólnie rzecz biorąc prezes Roto nazywa najnowszą inwestycję 

„kolejnym krokiem w ofensywnej strategii, która w pełni koncentruje 

się na spełnianiu wymogów klientów i rynków na całym świecie”. Do 

sukcesu strategii niezbędne jest konsekwentne stawanie w obronie 

wolnego handlu i sprzeciwianie się rynkowej izolacji. 

 

 
 
Podpisy do zdjęć 
 

Zdaniem dr. Eckharda Keilla przejęcie chińskiego producenta Union 

Ltd. służy przede wszystkim dalszemu utrzymaniu kursu ekspansji 

dywizji Technologii okien i drzwi. Jak ocenia prezes dostawcy 

komponentów dla budownictwa, „przejęcie producenta komponentów i 

półfabrykatów znacząco wzmacnia zdolność Roto do produkcji okuć 

dopasowanych do danego rynku”. 

Zdjęcie: Roto Eckhard_Keill.jpg 
 
 
Jak podkreśla Roto Frank AG, po przejęciu firma Union Ltd., 

dostawca elementów odlewanych ciśnieniowo z cynku i z aluminium, 

zachowa niezależność. Nowa chińska spółka-córka pozostanie 

„niezawodnym partnerem” dla dotychczasowych klientów.  
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Na zdjęciu linia montażowa w zakładzie położonym na południe od 

Szanghaju. 

Zdjęcie: Roto Union_Montage.jpg 
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